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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Καλαμπάκι  14/06/2022 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ       Αριθ. Πρωτ.:        5936  

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  

   

     
                 Η επιτροπή διενέργειας εμποροπανηγύρεως Αγοράς Δήμου Δοξάτου ανακοινώνει την  

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ για το έτος 2022: 

 

Ο Δήμος Δοξάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/2021 και την υπ’ αριθμ. 90/2021, 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν 
αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 
την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 έως και την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2022, για τη συμμετοχή στην 
θρησκευτική εμποροπανήγυρη  της Κοινότητας Αγοράς Δήμου Δοξάτου στις 14 και 15 
Αυγούστου 2022 

Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή της Εμποροπανηγύρεως θα γίνει με την προϋπόθεση ότι δεν 
θα ισχύει αναστολή λειτουργίας τους λόγω των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου Covid-19. 

Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 έως και την 
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022. 

Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι αιτήσεις θα θεωρούνται εκπρόθεσμες . 

Για την απόδοση της θέσης οι υποψήφιοι πωλητές υποβάλλουν ταχυδρομικώς στην ταχ. 
Δ/νση «Δήμος Δοξάτου, Νεροφράκτη & Κανάρη, Τ.Κ. 66031 Καλαμπάκι» αλλά και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση dimos@doxato.gr ή στην ταχ. δ/νση gandreakis@doxato.gr, στην 
προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη, αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, προσκομίζοντας τη 
βεβαίωση δραστηριοποίησης ή την άδεια που κατέχουν ανάλογα με την κατηγορία στην 
οποία ανήκουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζονται στην παρούσα. 

Β. ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 
 
Στις 14 & 15 Αυγούστου 2022 θα λειτουργήσει το Θρησκευτικό Πανηγύρι. της Ιεράς 
Εκκλησίας “Κοιμήσεως της Θεοτόκου “ της Τ.Κ. Αγοράς της Δ.Ε. Δοξάτου του Δήμου 
Δοξάτου στα πλαίσια εορτασμού του ναού, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό 
διάγραμμα, που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

 
Οι προς απόδοση θέσεις πωλητών είναι εκατόν είκοσι (120) και σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεως Κοινότητας ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 
(Αποφ. Δ.Σ. 90/2021, ΑΔΑ  : 6ΠΝΔΩ95-ΡΨ9) . 
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 Δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη έχουν αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή 
στάσιμου εμπορίου, αλλά και πωλητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)  τα οποία διαθέτουν όλα 
τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή 
στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου 
εμπορίου ετήσιας διάρκειας η οποία εκδίδεται από το δήμο μόνιμης κατοικίας των 
ενδιαφερόμενων πωλητών και σύμφωνα με τα εξής ποσοστά: 

α) πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά, ΚΑΔ σχετικό με τη 
δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο και βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου 
εμπορίου ετήσιας διάρκειας, σε ποσοστό 70%.  

Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με 
βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες 
αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17 και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α'. 

β) πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας 
λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, σε 
ποσοστό 20% 

γ) αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα 
στις αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17 σε ποσοστό 10%.  

Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των 
θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.   

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφέρον από την κατηγορία (α) ο αριθμός των θέσεων της 
κατηγορίας αυτής προστίθεται στον αριθμό της (β) και (γ) κατηγορίας με αναλογία 2:1 
αντίστοιχα. 

Τέλος αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον και από την κατηγορία (β) οι θέσεις της  προστίθενται στον 
αριθμό της (γ) κατηγορίας. 

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να διατεθούν εκτός της ισχύουσας 
διαδικασίας κλήρωσης θέσεις σε τοπικούς συλλόγους και μη κερδοσκοπικά σωματεία.  

 
 
Τέλος, θα οριοθετηθεί χώρος για την προσωρινή άσκηση ψυχαγωγικής δραστηριότητας 
λούνα-παρκ (Κεφ. ΙΘ’ του Ν.4442/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του Ν.4796/21). 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο των μέτρων – ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου Covid-19, ο αριθμός των θέσεων των παραπάνω 
εμποροπανηγύρεων θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τους κανόνες που θα ορίζονται στις 
εκάστοτε ισχύουσες Κ.Υ.Α. 

 

Γ. ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

 

Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται στον εμπορικό τομέα είναι:  

Φυσικά, Τεχνητά & αποξηραμένα άνθη και φυτά  

Ασημικά και Faux Bijou (Φο Μπιζού)  

Βιβλία  

Μικροεργαλεία 

Είδη Λαϊκής Τέχνης  

Είδη Δώρων και διακόσμησης  
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Είδη οικιακής χρήσης –Υαλικά  

Καλλυντικά 

Λευκά είδη – είδη προικός  

Εκκλησιαστικά είδη  

Είδη Ένδυσης –Υπόδησης  

Αξεσουάρ ένδυσης  

Παιδικά παιχνίδια  

Παραδοσιακά προϊόντα  

Νωπά και αποξηραμένα φρούτα 

Παραδοσιακά Γλυκά - Παγωτά  

Μαλλί γριάς και λουκουμάδες 

Παρασκευοποιηµένα τρόφιμα ψησταριάς (σουβλάκια-λουκάνικα-σάντουιτς- πατάτες κ.λπ.), 
εμπορεύματα που παρέχονται από κινητή καντίνα, παροχή πρόχειρων γευμάτων στους 
διερχόμενους που παρασκευάζονται επί τόπου εντός αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων 
οχημάτων (καντίνες) που σταθμεύουν σε συγκεκριμένη θέση και για χρόνο ίσο προς τη 
ληφθείσα άδεια. 

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή 
μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους καθώς και ογκώδη 
εμπορεύματα που ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της 
Εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς εμπόρους. Η Επιτροπή 
Εμποροπανήγυρης εξουσιοδοτείται να αντιμετωπίζει κατά περίπτωση και κατά την κρίση της 
τα οποιαδήποτε θέματα προκύπτουν κατά την προετοιμασία και λειτουργία της 
Εμποροπανήγυρης και δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό ή ανακύπτουν κατά την 
εφαρμογή του ή έρχονται σε αντίθεση με αυτόν. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 285, του Ν. 3463/2006, 
απαραίτητη προϋπόθεση της έκδοσης έγκρισης συμμετοχής είναι η μη ύπαρξη εις 
βάρος του ενδιαφερόμενου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον 
Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής 
αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν προσέλθει για την έκδοση της έγκρισης 
συμμετοχής του η κενή θέση που θα προκύψει δύναται να παραχωρηθεί με σειρά 
προτεραιότητας (Αριθμός Πρωτοκόλλου) βάσει σχετικής νέας αίτησης, ως εξής: 
1. στον αιτούντα που δεν του χορηγήθηκε θέση και έγκριση συμμετοχής λόγω 
υπεράριθμων αιτήσεων και 

2. σε περίπτωση εξαντλήσεως ή ελλείψει της ανωτέρω κατηγορίας, σε αιτούντα που 
του παραχωρήθηκε θέση και επιθυμεί τη βελτίωση-αλλαγή της 

Eπίσης, επιτρέπεται η προσωρινή εγκατάσταση υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 
λούνα-παρκ, όπως μικρές χειροκίνητες αιώρες (βαρκάκια), περιστρεφόμενο παιδικό 
(καρουζέλ), σκοπευτήριο κ.τ.λ., ανάλογα με την επάρκεια των καθορισμένων χώρων όπως θα 
αποτυπώνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ. ΙΘ’ του 
Ν.4442/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του Ν.4796/21. Ειδικά για τη 
λειτουργία του λούνα-παρκ, στην θέση που ορίζεται, απαιτούνται, εκτός των άλλων 
και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 12/2005 (ΦΕΚ 
10/Α΄/18-01-2005) περί ψυχαγωγικών παιχνιδιών και εφαρμόζεται το άρθρο 39 
(Υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό, καλλιτεχνικό ή εκπαιδευτικό 
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αντικείμενο) του Ν. 4796/2021. Αν οι αιτηθέντες είναι περισσότεροι του ενός θα 
διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Εμποροπανήγυρης. 
 
Σημείωση: Σχετικά με την περίπτωση των υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 
η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου θα πρέπει να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο τήρησης των 
κανόνων ασφαλούς λειτουργίας των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και αυτό 
προϋποθέτει την εγκατάστασή τους στον χώρο της εμποροπανήγυρης. Ως εκ τούτου, 
τόσο η Άδεια Κοινόχρηστου Χώρου όσο και η Άδεια λειτουργίας, που θα εκδοθούν 
αντίστοιχα από το Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και από το 
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, θα τελούν υπό αίρεση ότι 
ισχύουν εάν συνοδεύονται από θετική κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως αυτή 
αποτυπώνεται σε σχετικό πρακτικό ελέγχου. 

 

Δ. ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής 
συνοδευόμενη από αντίγραφα: 

1. Του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας ή του Διαβατηρίου ή Άδεια Διαμονής σε 
ισχύ.  

2. Την άδεια που κατέχουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν ή της 
Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης. Ειδικά στην περίπτωση Άδειας Πλανοδίου εμπορίου 
πρέπει να επισυνάπτεται και αντίγραφο της αντίστοιχης Έγκρισης Δραστηριοποίησης 
από την εκάστοτε Περιφέρεια.  

3. Του Βιβλιαρίου Υγείας (πιστοποιητικό υγείας), εφόσον πρόκειται για διάθεση 
τροφίμων. 

Ειδικά στην περίπτωση των υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται πλέον της αστυνομικής ταυτότητας είναι η βεβαίωση 
δραστηριότητας με τις μεταβολές της από το ΤΑΧΙS, υπεύθυνη δήλωση μηχανικού 
διπλωματούχου ανώτατης σχολής και πιστοποιητικό καταλληλότητας για όλες τις 
μονάδες ψυχαγωγικών μέσων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις 
σχετικές διατάξεις από τα οποία θα προκύπτουν εκτός των άλλων, το είδος του 
εξοπλισμού καθώς και οι διαστάσεις του απαιτούμενου χώρου λειτουργίας του, 
προκειμένου να εξεταστεί από την αρμόδια επιτροπή η τοποθέτησή του. 

 
ΣΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ. 

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 90/2021 απόφαση Δημ. Συμβουλίου ορίζεται η 
συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Εμποροπανήγυρης που αποτελείται από τους 
κάτωθι:  

1. Τοπαλίδη Αναστάσιο, Πρόεδρο της Κοινότητας Αγοράς, ως Πρόεδρος με 
αναπληρωτή του τον Χορόζογλου Θεόδωρο 

2. Καραμπακάλη Δημήτριο, Αντιδήμαρχο, ως Μέλος με αναπληρωτή του τον 
Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτη 

3. Ανδρεάκη Γρηγόριο, Υπάλληλο του Δήμου Δοξάτου ως Μέλος, με αναπληρωτή 
του τον Κιοσέογλου Χαράλαμπο 
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Η θητεία της επιτροπής ορίζεται έως την 31/12/2023. 

Έργο της επιτροπής θα είναι η εποπτεία και ο συντονισμός της διοργάνωσης των 
εμποροπανηγύρεων, η διενέργεια κλήρωσης στις περιπτώσεις που απαιτείται. Η 
επιτροπή θα είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων για οποιοδήποτε ζήτημα 
προκύψει σχετικά με τη διοργάνωση των εμποροπανηγύρεων. 

Ζ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση εγκρίσεων συμμετοχής οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Ανδρεάκη Γρηγόριο, τηλ.2521352426 ή στον κ. Τοπαλίδη 
Αναστάσιο, τηλ. 697 406 7473. 

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου  στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.doxato.gr 


